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  7931اول بهمن  ی /هفته505 ی /شمارهمو شش  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 7/77/7931تاریخ چاپ:  29/3/7931تاریخ پذیرش:  22/5/7931تاریخ دریافت: 

  
 بر  سازی جراحی آپاندکتومی )مبتنی بر بازی( افزار شبیه نرمثیر استفاده از أبررسی ت

 دانشجویان کارشناسی اتاق عمل  خودکارآمدیمیزان 

 
 4یاحمد قدم ،3یمیآرش نج ،2یادیمسعود ص ،1یقصد ینام

 
 

چکیده

بر میزان خودکارآمدی دانشجویان کارشناسی اتاق  )مبتنی بر بازی( جراحی آپاندکتومی سازی افزار شبیه ثیر استفاده از نرمأبررسی ت از انجام این مطالعه،هدف  مقدمه:

 .عمل بود

گیری در دسترس انتخاب شدند و بعد  به صورت نمونهدر شهر اصفهان  2دانشجوی کارشناسی اتاق عمل ترم  17ی نیمه تجربی یک سو کور،  در این مطالعه ها: روش

زاری کالس و سخنرانی برای گروه سازی )مبتنی بر بازی( برای گروه مورد و برگ افزار شبیه از کسب رضایت در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. بعد از استفاده از نرم
و  SPSSافزار  با استفاده از نرم ها آوری گردید. سپس، داده ی خود کارآمدی که روایی و پایایی آن تأیید شده بود، جمع ی محقق ساخته نامه با پرسش ها دادهشاهد، 
 .ندمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت P < 75/7داری  با سطح معنی توصیفی و تحلیلیهای  آزمون

 (.P < 75/7) بود دار معنی آماری نظر از تفاوت، این که بود باالتر( 29/84 ± 21/2) شاهد گروه از( 31/22 ± 84/7) مورد گروه در کارآمدی خود ی نمره متوسط ها: یافته

 .(P > 75/7) نداشت وجود داری معنی ارتباط خودکارآمدی با دموگرافیک مشخصات بین که داد نشان نتایج همچنین،

 کمک روش یک عنوان به آن کارگیری بهرو،  ینا از. شود دانشجویان کارآمدی خود ارتقای به منجر تواند سازی جراحی آپاندکتومی، می افزار شبیه نرم گیری: نتیجه

 .شود می پیشنهاد عمل اتاق دانشجویان آموزش برای آموزشی

 خود کارآمدی جراحی، آپاندکتومی، ،آموزشی سازی شبیه افزار، نرم واژگان کلیدی:

 
بر  سازی جراحی آپاندکتومی )مبتنی بر بازی( افزار شبیه نرمثیر استفاده از أبررسی ت .احمد یقدم ،آرش یمینج ،مسعود یادیص ،ینام یقصد ارجاع:

 7875-7827(: 575) 92؛ 7931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . دانشجویان کارشناسی اتاق عمل خودکارآمدیمیزان 

 

 مقدمه

هبا    زمینبه ها نیاز به کسب  دانبد در    دانشجویان در دانشگاه ،امروزه

 یسبتند ن یدانشجویان اتاق عمل نیز از این قاعده مسبتنن  مختلف دارند.

هبا  ببانینی ویونبد     داند تئور  خبود را ببا تمبرین در م بی      و (1)

هبا  ممبآ آمبوزش در علبو       یکی از بخبد  ،آموزش بانینی دهند. می

ا   هببا  فر ببه مممببی در ایجبباد توانبباییباشببد و ن ببد  وزشببکی مببی

کبه دانشبجویان   است مطانعات نشان داده  .(2)کند  دانشجویان ایفا می

   داشبتن وایبه  با وجبود  کارآموز  در اتاق عمل،    به دوره تازه وارد

ا  ببانینی نداشبته و در    نظر  قو ، تب ر و ممبارت کبا ی در م بی    

ت ویبت   از ایبن رو،  .(3)گشایی، دچبار عبعف هسبتند     ند مشکلیا ر

. (4) در اتاق عمل عبرور  اسبت    عال ها  ورستاران داند و ممارت

هبا  آموزشبی    آموزشی ببه دنببال اسبتفاده از روش      ونین فیطهؤمس

 . (5)باشند که بتواند نیاز دانشجویان را براورده سازد  می

رود و فجبآ   امروزه، تکنونوژ  با سرعت سرسا  آور  وید مبی 

و سرعت ت والت در دنیا  ورشبتا  امبروز نسببت ببه تمبا  قبرون       

هبا و   باشد. نوآور  در آموزش به ویژه در دانشگاه ساب ه می گذشته بی

هبا ببرا  کبآ     مؤسسات آموزش عانی به عنوان یکی از مبؤررترین راه 

. یکبی از ایبن   (6)باشبد   جمبانی مبی    خود با ت بوالت   کردن  اصله

 مقاله پژوهشی
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   مجموعبه  سباز ،  باشبد. شببیه   ساز  مبی  ها  نوین آموزشی، شبیه روش

باشبد   واقعی می سیستآ ر تار نماید ها برا  و برنامه ها روش از ا  گسترده

 سباز ،  گیرد. شببیه  صورت می مناس  ا زارها  نر  و رایانه که با استفاده از

 روش ایبن  عمومی استفاده شبود  چبرا کبه    اصطالح یک تواند به عنوان می

  ایبن   . از جمله(7)گیرد  قرار استفاده مورد ها رشته از بسیار  در تواند می

 .(8)ها  علو  وزشکی اشاره کرد  توان به رشته ها، می رشته

هبا  وزشبکی، افتمبال وقبو       هبا  مراقببت   به دنببال ویییبدگی  

تبوان ببا آمبوزش از قریب       رود کبه مبی   خطاها  وزشکی نیز باال مبی 

سباز    . از قرف دیگر، شببیه (9)سازها، این خطاها را کاهد داد  شبیه

کار  برا  جبران کمبودها  آموزش به روش سنتی باشد.  تواند راه می

 ببازخورد    ارایبه  عبد   این کمبودها شامل ناکا ی بودن م ی  بانینی،

کا ی،  بیمار نبودن دسترس در معاینه، فین بیمار بودن غیر  عال ،کا ی

با این  .(11)باشد  دانشجو، می زیاد تعداد و بیماران شرای  بودن متغیر

یگزین آمبوزش عملبی   تواند جبا  ساز  هرگز نمی وجود، آموزش شبیه

، م بی  ارزان و  مورد نیباز  ها  ممارت تمرینجمت  تواند میشود، اما 

موزشبی  آها  نبوین   که شیوه مفاهیمیاز جمله . (11) را  راهآ کند  ررؤم

نسببت ببه آمبوزش     را دیدگاه دانشجویان ،کشد و از قر ی را به چاند می

 .(12)کارآمد  دانشجویان است  خود ،دهد ت ت تأریر قرار می

لکببرد  از اعت اد ا راد به توانبایی کنتبرل بببر عم    ،کارآمد  مفمو  خود

 خبود  .(13)گیببرد  خودشبان و ببر رویبدادها  م یطببی شببکل مببی

هبا  خبود    باشد که  رد از توانایی بدین معنا می ییویدیو  باز  کارآمد

   .(14)ها  ویدیویی استفاده کند  آمیز باز  برا  تکمیل و انجا  مو  یت

دانشببجویان  مببد کارآ هببا  زیبباد  بببرا  ت ویببت خببود  روش

 باشبد  سباز  مبی   هبا شببیه   ورستار  وجود دارد که یکی از ایبن روش 

ها  مبتنبی ببر    ر  روش  جدید در آموزش نظ  . استفاده از شیوه(15)

باز  برا  آموزش دانشبجویان کارشناسبان اتباق عمبل مبورد توجبه       

م   ین قرار گر ت، اما مطانعات م دود  در این رابطه انجبا  شبده   

است. از این رو، وژوهد فاعبر ببا هبدف بررسبی تبأریر اسبتفاده از       

ساز  مبتنی بر باز  بر خود کارآمد  دانشبجویان اتباق    ا زار شبیه نر 

 .عمل اصفمان انجا  شد

 

 ها روش

گبر   نیمه تجربی یک سو کور )کورساز  ت لیلبه صورت  ،این مطانعه

مامبایی   -ورستار    دانشکده ،. م ی  مطانعهبود ها( از تخصص گروه

   وژوهد شامل کلیبه    جامعه و ددندانشگاه علو  وزشکی اصفمان بو

سبال دو    نبیآ ببود کبه در    2تبر    عمبل  دانشجویان کارشناسبی اتباق  

ابتببدا، بببا روش  .مببورد مطانعببه قببرار گر تنببد  1396-97ت صببیلی 

  دانشجویان انتخبا  شبدند و وبز از     گیر  در دسترس، همه نمونه

از  نفبر  71تأریر معیارها  ورود و کس  رعایت شبرکت در مطانعبه،   

درصبد و عبری     95دانشجویان )با در نظر گر تن عبری  اقمینبان   

به صورت تخصبیص تصباد ی )زوی یبا  برد     درصد(  81توان آزمون 

نفبر  شباهد و    35گبروه   2  دانشبجویی( در   بودن رقآ آخر شماره

مورد قبرار گر تنبد. معیارهبا  ورود ببه مطانعبه، شبامل دانشبجویان        

کبار ببا      کارشناسی ویوسته اتاق عمل و برخبوردار  از دانبد اونیبه   

رعبایت   بودنبد. معیارهبا  خبروی از مطانعبه، شبامل عبد        کامپیوتر

  همکبار  ببا وبژوهد و برخبوردار       شرکت کنندگان، عبد  ادامبه  

  عمل جرافی آواندکتومی ببه عنبوان اسبکرا      دانشجویان از تجربه

  کالس وراتیک به مدت دو ساعت  بودند. در گروه شاهد، یک جلسه

با م توا  آشنایی با وسایل و ابزار جرافی آواندکتومی و مرافل عمل 

نماید و با استفاده از واورووینبت( برگبزار    -نیجرافی )روش سخنرا

گردید. سپز، دانشجویان در فضور م    از نزدیبک اببزار جرافبی    

آواندکتومی را مشاهده کردند و نکات گفته شده را در فضبور م  ب    

مرور کردند. دانشجویان گروه مورد، در یک جلسه به مبدت دو سباعت   

ی )مبتنی بر باز ( آشبنا شبدند و   ساز  جرافی آواندکتوم ا زار شبیه با نر 

   سپز، جمت تمرین در فضور م    مرافل باز  را تکمیل کردند.

هبا    ا زار که به صورت سبناریو ببر اسباس ر برنز     م توا  نر 

  اتاق عمل و زیر نظر یک جراح مجر  تمیه گردیبد،   مرتب  با رشته

 شامل شناسایی ابزار جرافی، چیدن میز جرافبی و ت ویبل اببزار ببه    

ا بزار،     اول ایبن نبر    جراح در قول  رایند جرافی ببود. در مرفلبه  

تصاویر ابزار جرافی آواندکتومی به نماید در آمد و  رد باید نا  ابزار 

  دو ،  برد اببزار    کبرد. در مرفلبه   را از بین چمبار گزینبه انتخبا  مبی    

جرافی را بر اساس ترتی  استفاده در قول جرافی رو  میبز جرافبی   

  سو ، بایستی اسبکرا  اببزار مبورد نیباز را ببر       داد. در مرفله قرار می

داد. در هبر   داد و به جراح ت ویل مبی    عمل تشخیص می اساس مرفله

  سبناریو،   نمود. وز از تمیه ا زار بازخورد دریا ت می مرفله،  رد از نر 

 (.1(. )شکل 1396 نویسی به شرکت سازنده داده شد )سال برا  برنامه
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  خبود     م  ب  سباخته   نامبه  هبا، ورسبد   آور  داده ابزار جمب  

کارآمببد  بببود کببه در یببک مرفلببه و بعببد از وایببان مطانعببه، توسبب  

سؤال تشبکیل   17نامه، از  دانشجویان دو گروه تکمیل شد. این ورسد

ه صبورت  ا  بب  رتببه  5شده بود که هر سؤال بر فس  معیار نیکبرت  

( و کبامال  2) ( ، مخانفآ3) (، نظر  ندار 4) (، موا  آ5) کامال موا  آ

از  15 و 13، 9، 8، 6، 3   االت شبماره ؤسب قرافی شبد.   (1) مخانفآ

االت به صورت ؤس   و ب یه  تیا راست به چپ امتیازشان ا زاید می

کمینبه و  .  بت یا معکوس یعنی از چپ به راست امتیازشان ا زاید می

  باال در این  بود. اخذ نمره 85و  17نامه،    این ورسد   نمره بیشینه

  خود کارآمد  باالتر بود. همینین، با توجبه ببه    م یاس، نشان دهنده

  خود کارآمد  مطلو  و کمتبر   ها به دو دسته   ابزار، آزمودنی میانه

نامببه از قریبب   (. روایببی ورسببد16از فببد مطلببو  ت سببیآ شببدند )

 نفر از اعضا  هیأت علمی تأیید شد.   11ظرسنجی از ن

  راهنما  مند ، مطانعهرعایت   نامه وایایی ورسدبه منظور تعیین 

دانشجو  کارشناسی اتاق عمبل تبر     21انجا  شد  به این صورت که 

نفره ت سیآ  11انتخا  و به صورت تخصیص تصاد ی در دو گروه  2

  مبورد نظبر را تکمیبل     امبه ن شدند و وز از انجبا  مداخلبه، ورسبد   

دست آمد. به  84/1معادل  Cronbach's alphaکردند. بر این اساس، 

  22   نسببببخه SPSS ا ببببزار هببببا بببببا اسببببتفاده از نببببر    داده

(version 22, IBM Corporation, Armonk, NY)  و با استفاده از

  ،2χ هببا  آزمببونتوصببیفی و ت لیلببی شببامل  هببا  آمببار    آزمببون

Mann-Whitney ،Independent t و Kolmogorov-Smirnov  در

 تجزیه و ت لیل شدند. P < 51/1 سطح

 

 ها افتهی

( زن و درصبد  4/61نفبر )  43دانشجو  ت ت مطانعبه،   71از مجمو  

، ( مرد بودند. میانگین سن جمعیت ت ت مطانعبه درصد 6/38نفر ) 27

 14/17 ± 51/1سال و میانگین معدل ت صبیلی آنبان    23/21 ± 18/1

 بود. توزی   راوانی مشخصات دموگرا یک جمعیت ت ت بررسبی ببه  

   .ده استآم 2و  1ها   در جدولمورد و شاهد تفکیک دو گروه 
 

 تفکیک دو گروه به جنسیتی توزیع فراوانی  تعیین و مقایسه. 1 دولج

 مورد مطالعه

 گروه متغیر

 شاهد 

 ]تعداد )درصد([

 مورد 

 ]تعداد )درصد([

 Pمقدار 

 11/0 13( 1/37) 14( 0/40) مرد جنسیت

 11( 9/61) 11( 0/60) زن

  35( 100) 35( 100) مجموع

 به سن و معدل تحصیلیی توزیع فراوانی  تعیین و مقایسه. 2 دولج

 در هر دو گروه( n=  53مورد مطالعه )تفکیک دو گروه 

 Pمقدار  انحراف معیار ±میانگین  گروه متغیر

 11/0 14/10 ± 17/1 شاهد سن )سال(

 31/10 ± 11/1 مورد

 55/0 03/17 ± 60/1 شاهد تحصیلی معدل

 15/17 ± 41/1 مورد

 

از نظر سن، جنز  دار  بین دو گروه یتفاوت معن نتایج نشان داد

جمببت واکبباو   (. P >151/1وجببود نداشببت ) و معببدل ت صببیلی

ها  توصیفی همیون توزی   راوانی  مشخصات دموگرا یک، از آزمون

  مشخصببات دموگرا یببک دو گببروه از  و میببانگین و جمببت م ایسببه

2آزمون ت لیلی 
χ ،Pearson      و آزمبون غیبر وبارامترMann-Whitney 

 استفاده گردید.

  خود کارآمبد  دانشبجویان گبروه     نتایج نشان داد متوس  نمره

  خود کارآمبد  دانشبجویان    از متوس  نمره (97/62 ± 48/1)مورد 

باالتر بود که این اختالف، از نظر آمار   (63/48 ± 67/2)گروه شاهد 

درصبد(   14/57نفبر )  21. در گروه شباهد،  (P < 15/1) دار بود معنی

درصد( خود کارآمد  کمتبر   86/42نفر ) 15خود کارآمد  مطلو  و 

( خود کارآمد  29/94نفر ) 33از فد مطلو  داشتند. در گروه مورد، 

درصد( خود کارآمد  کمتبر از فبد مطلبو      71/5نفر ) 2مطلو  و 

اسباس   کارآمد  بر خود   بودن توزی  نمره قبیعیتوجه به  باداشتند. 

سبطح   ببه عنبوان   Kolmogorov-Smirnov ،15/1 > Pنتایج آزمون 

 در نظر گر ته شد.دار   یمعن

 :کارآمددی  خود ی نمره با دموگرافیک مشخصات ارتباط تعیین

  خود کارآمد  میان دانشجویان زن و مبرد   مشاهده شد متوس  نمره

هبا نشبان داد    (. همینبین، یا تبه  P > 15/1) دار  نداشت تفاوت معنی

دار     خود کارآمد  ارتباط معنبی  میان سن و معدل ت صیلی با نمره

 (.P > 15/1مشاهده نشد )

 

 بحث

ساز  اربر منبتبی ببر     ا زار شبیه نتایج مطانعه نشان داد که استفاده از نر 

 میببانگین نمببرات خببود وکارآمببد  دانشببجویان دارد  ا ببزاید خببود

. بباالتر ببود   شباهد نسببت ببه گبروه    مورد کارآمد  دانشجویان گروه 

 آموزشبی  هبا   هبا  جدیبد در م بی     آور   بن  هدف از به کارگیر 

است. از جمله مبوارد ببه کبارگیر      عملکرد بمبود و یادگیر  تسمیل

 ساز  اشباره کبرد کبه    توان به استفاده از شبیه آور  در آموزش، می  ن

. (11)گبردد   اهبداف  ایبن  ت  ب   بی موج خو به تواند این روش می

 سباز   ا بزار شببیه   ریر اسبتفاده از نبر   أبا هدف بررسبی تب   ،این مطانعه
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کارآمببد   زان خببودبببر میبب جرافببی آوانببدکتومی )مبتنببی بببر ببباز (

مطانعبات مختلفبی مشبابه     دانشجویان کارشناسی اتاق عمل انجا  گر بت. 

سباز  را ببه عنبوان       فاعر وجود دارد که آموزش به روش شببیه  مطانعه

 کنند.   روش مفید در ارت ا  سطح خود کارآمد  دانشجویان معر ی می

همکاران، جمت بررسی تبأریر روش آموزشبی    و   شکور مطانعه

باز  ببر میبزان رعبایت و ویشبر ت ت صبیلی دانشبجویان در درس       

سنجی، مشاهده شبد     رعایت نامه آناتومی انجا  شد. با ت لیل ورسد

درصبد خبو  و ب یبه     64درصد از دانشجویان این روش را عانی،  4

کردنبد. در  دانستند. هیچ یک یادگیر  خود را کبآ اعبال  ن   متوس  می

ارتباط با ارربخشی باز  در ویشبر ت ت صبیلی دانشبجویان میبانگین     

بود که  45/7و در گروه شاهد  81/9  دانشجویان در گروه مورد  نمره

 .(17)دار بود  از نظر آمار  تفاوت معنی

بررسببی ارربخشببی   بببهو همکبباران  Akhu-Zaheya   مطانعببه

ساز  بر کس  دانبد، اب با  آن و خبود کارآمبد  دانشبجویان       شبیه

   سبباعته 3در جلسببات شبباهد، . گببروه نببدورداختورسببتار  در اردن 

واورووینبت و اسبتفاده از یبک       م توا از قری  هیآموزش سنتی با ارا

سباز     شببیه  در جلسبات آمبوزش ببا    وردگبروه مب  و مانکن استاتیک 

و  م توا به جز روش تدریز برا  دو گروه مشابه ببود شرکت کردند. 

راقبببت و وبباید  سببینه، م   نمببز نبببش،  شببردن قفسببه   شببامل

Electrocardiogram (ECG) نتبایج نشبان داد   بود.  هاصدا شنیدن و

  خود کارآمد  در دو گروه قبل از مداخلبه تفباوت    که میانگین نمره

تفباوت از نظبر    ،هوبز از مداخلب   (، امبا P=  85/1نداشت )دار   معنی

   متوسب  نمبره  مبورد،  در گبروه  و  (P=  111/1) دار بود یآمار  معن

 .(18)کارآمد  باالتر بود  خود

سباز      ارزیبابی شببیه   اران در زمینهو همک Fluharty   مطانعه

سبطح   وایان زندگی در آموزش ورستار  انجا  شبد. در ایبن مطانعبه،   

 در مراقببت از یبک بیمبار انتمبا  زنبدگی      دانشجویاناعتماد به نفز 

وبنج نفبره ببا انتخبا  تصباد ی       ها  . دانشجویان در گروهارزیابی شد

گر ببه انجبا     مشاهدهها  ورستار، همسر و یا یکی از دو  یکی از ن د

ماننبد  نتایج این مطانعبه   .(19) ورداختند دقی ه 21یک سناریو به مدت 

نمرات اعتمباد ببه نفبز     مداخله،نشان داد که وز از   فاعر  مطانعه

 .ا زاید یا ته بوددانشجویان 

  فاعبر   در این میان، مطانعاتی یا ت شد که نتایج آن با مطانعبه 

   یببک مطانعببه Zulkosky   مطانعببهقببور منببال، متفبباوت بببود  بببه 

تجربی بود و به صبورت مت باق  اجبرا گردیبد. ایبن مطانعبه، ببا         نیمه

 آن ریرأت و بررسی در کالس درس  ساز هیشباز ن د استفاده موعو  

دانشبجو    87رو  ببر  و اعتمباد ببه نفبز     تیبر جذ  داند، رعا

اند،  ا  که ربت نا  کرده دانشجویان بر اساس دوره ورستار  انجا  شد.

موعبو      اول، به دو گروه شاهد و مبورد ت سبیآ شبدند. در مرفلبه    

 ورسد و واسب  و    و جلسه  ساز شبیه به روش موردگروه  در قل 

 وایبان وبز از   .آمبوزش داده شبد  سبخنرانی   شاهد، به روشگروه  در

 ببه روش  (نفر 25) مورد گروه در موعو  هیپوور یوژن ،اول   مرفله

 .آمبوزش داده شبد    سباز  شببیه شاهد ببه روش  گروه  در سخنرانی و

بودند تر  راعی شاهدگروه  ،اول   مرفلهنتایج مطانعه نشان داد که در 

در  ،همینبین  .(P=  111/1) اعتماد به نفز باالتر  داشبتند    و نمره

نیبز نتبایج    که مطانعه به صورت مت اق  صورت گر بت  دو    مرفله

. دنیبل تفباوت در   (21) به دست آمد آموزش با سخنرانیبه نف  گروه 

تواند به دنیل تفباوت در روش     فاعر می نتایج این مطانعه با مطانعه

 به صورت مت اق ( باشد.  گیر  و روش اجرا  مطانعه ) نمونه

 سبباز   ارببر شبببیه  بررسببی بببه ،و همکبباران Megel   مطانعببه

High-fidelity  ورداخبت.   بر اعطرا  دانشجویان ورستار  کودکبان

دانشجو  ورستار  در وایان تر  دو  و قبل از ورود به تبر  سبه در دو    52

ها  بعد از عمبل را ببا    گروه شاهد و مورد قرار گر تند. گروه مورد، ارزیابی

شبیر   زیتجبو  آموزش دیدند و گبروه شباهد،   SimBabyاستفاده از مانکن 

انجبا  دادنبد. در    کنمبان آمبوزش ببا   بدون خشک و داروها  خوراکی را 

ببا اسبتفاده از    دانشبجویان  اعتمباد ببه نفبز و رعبایتمند      وایان مطانعبه، 

 Student satisfaction and self-confidence in learning   نامبه  ورسبد 

 ،ها در این مطانعه بعد از مداخله داده واکاو  ارزیابی شد.در دو گروه 

و اعتماد ببه   (P=  16/1) دار  از نظر رعایتمند  تفاوت آمار  معنی

. از آن جایی که در این (21) در دو گروه نشان نداد (P=  18/1) نفز

سباز  ببرا  آمبوزش در گبروه      مطانعه از مانکن به عنوان روش شبیه

هبا   نامه و تعداد نمونبه  مورد انتخا  شده است و همینین، نو  ورسد

رسد ایبن   باشد. از این رو، به نظر می اوت می  فاعر متف نیز با مطانعه

( ببا  21و همکباران )  Megel   موارد دنیل تفباوت در نتبایج مطانعبه   

   فاعر باشد. مطانعه

  فاعبر نشبان داد کبه ببین مشخصبات       همینین، نتایج مطانعه

( و P=  91/1(، جبنز ) P=  13/1دموگرا یک دانشجویان شامل سن )

دار  وجبود نبدارد.    د  ارتباط معنبی ( و خود کارآمP=  72/1معدل )

کارآمببد  و  و همکبباران ببه بررسبی ارتببباط خبود    یروفب    مطانعبه 

دانشجو  دانشگاه علو  وزشکی گلسبتان   271 رو ت صیلی    انگیزه

دختبران و وسبران و    ببین کارآمبد    نتایج نشان داد که خود .ورداخت

نداشبت.  دار   یاخبتالف معنب   و مجبرد هبل  أدانشبجویان مت  ،همینین

دار   یکارآمد  و سن دانشجویان نیز ارتبباط معنب   بین خود ،همینین

 . (22) (P > 15/1) ویدا نشد

سباز  جرافبی    ا بزار شببیه   نر به استناد نتایج فاصل، استفاده از 

در  به عنبوان یبک روش کمبک آموزشبی     آواندکتومی )مبتنی بر باز (

از  گبردد.  دانشبجویان توصبیه مبی    جمت ارت ا  سطح خود کارآمبد  

تبوان ببه تعبداد کبآ نمونبه و بررسبی        ها  این مطانعه، می م دودیت
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نگرش دانشجویان نسبت به خبود کارآمبد  اشباره کبرد. از ایبن رو،      

 .  باالتر  انجا  شود شود مطانعات بعد  با تعداد نمونه ویشنماد می

 

 تشکر و قدردانی

نامه کارشناسی ارشد اتاق عمبل   وایانبخشی از فاعر برگر ته از    م انه

ببدین   .در دانشگاه علو  وزشکی اصبفمان اسبت   396875مصو  با کد 

مامایی کبه در انجبا     -ورستار    ونین دانشکدهؤاز همکار  مس ،وسیله

 ،همینبین  .گردد سپاسگزار  می ،ا یار  کردندوژوهشگران راین ت  ی  

جمت همکبار  و  از دانشگاه علو  وزشکی اصفمان و معاونت وژوهشی 

 .آید مین بودجه، تشکر و قدردانی به عمل میأت
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Abstract 

Background: The purpose of this study was to investigate the effect of Appendectomy Surgical Simulation 

software (game-based) on the self-efficacy of undergraduate students in the operating room.  

Methods: In this single-blind quasi-experimental study, 70 second semester undergraduate students in Isfahan 

City, Iran, were selected using convenience sampling method. After obtaining satisfaction, they were assigned to 

intervention and control groups randomly. Simulation software (game-based) and the holding practice and 

lecture class (routine method) were used in intervention and control groups, respectively. Then, the data were 

collected using a researcher-administered questionnaire of self-efficacy which validity and reliability were 

confirmed. Data were then analyzed using SPSS software and descriptive and analytical tests with significance 

level of less than 0.05. 

Findings: The average score of self-efficacy in the intervention group (62.97 ± 1.48) was higher than the control 

group (48.63 ± 2.67), and the difference was statistically significant (P < 0.05). Moreover, there were no 

significant relationship between demographic characteristics and self-efficacy (P > 0.05). 

Conclusion: Appendectomy Surgery Simulation software can promote students' self-efficacy. Therefore, it is 

recommended to be used as a supplementary training method for teaching the operating room students. 

Keywords: Software, Simulation training, Surgery, Appendectomy, Self efficacy 
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